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Trasa č. 3 – 20 km z Bystřice nad Pernštejnem 

Start probíhá v průjezdu u muzea na náměstí. Rozcestník turistických cest je na protější straně 
náměstí. Vy se vydáte po modré a žluté turistické značce podél kostela mírně dolů, potom doleva 
ulicí Kostelní, pak doprava a hned doleva ulicí Farská a hned zase vpravo ulicí Zahradní. Po této 
ulici sejdete až k hlavní silnici. Dál budete pokračovat po modré TZ. Přejdete silnici č. 19 k čističce 
odpadních vod a půjdete stále kolem potoka nejdříve po levém břehu, pak přejdete po mostku na 
pravý břeh. Až přijdete na asfaltovou cestu, půjdete vlevo k rozcestníku Na Říčkách. Modrá TZ 
opouští silničku a po lesních cestách vás přivede ke zřícenině hradu Aueršperk. Zbytky zdiva jsou 
přístupné po pravé straně cesty. Odtud naposledy sestoupíte k říčce Bystřičce, přejdete před dřevěný 
mostek (tři spojené kmeny) a budete stoupat k obci Pivonice. Z cesty mezi poli je rozhled do krajiny. 
Za zády máte rozhlednu Karasín. Asi 100 m za dřevěným posedem, v místě, kde se les stáčí vpravo, 
odbočuje modrá TZ mírně dolů na polní cestu. Značka je namalovaná na žluté kovové tyči. Odtud 
budete pokračovat mírně vzhůru ke dvěma smrkům, na kterých je rozcestník se žlutou značkou. 
Obě značky vás povedou do Pivonic k odbočce na zříceninu hradu Zubštejn. Po prohlídce Zubštejna 
se vrátíte na rozcestí a budete sestupovat po červené TZ do obce Štěpánov nad Svratkou. Červená 
TZ značka vás provede větší částí obce, u Železáren přejdete most a za posledními domy začne 
cesta mírně stoupat. Až přijdete do lesa, sledujte dobře značku. Po pravé straně budete mít roklinu 
s potokem a v hořejší části značka tuto roklinu přechází a potom pokračuje po opačné straně 
směrem dolů. Obejdete koupaliště, přejdete most přes řeku a červená TZ vás povede celou obcí 
Ujčov podél silnice. Na konci obce odbočuje vpravo mezi poslední domy a pak už dolů k řece a po 
pravém břehu řeky přijdete do Nedvědice. Značená cesta vás přivede na náměstí. 


